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PLANPROCESSEN
I planen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras.
Standardförfarande
Detta förfarande är aktuellt då detaljplanen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden ska vara minst tre veckor.
Efter samrådet sker en bearbetning av planförslaget som sedan skickas på granskning till berörda.
Ingen samrådsredogörelse görs. Granskningstiden är som standard två veckor men får göras kortare
om alla inblandade parter är överens om det. I antagandeskedet antas detaljplanen av
byggnadsnämnden. Efter tre veckor vinner beslutet om antagande laga kraft om det inte överklagas.

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan illustrar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

TIDPLAN
Planen antogs av byggnadsnämnden 11 maj 2017 och vann laga kraft 8 juni 2017.

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Illustrationskarta
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning
Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet. De finns på stadens webbplats
www.vasteras.se/planutstallningar och förvaras även på byggnadsnämndens expedition och kan
beställas därifrån:
 Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, Stockholm, 201011-01
 Johannisbergs flygplats, komplettering av flygbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB,
Stockholm, 2015-10-06
 Dagvattenutredning till detaljplan Gotö 1:1, DP 1834, Mälarenergi, Västerås, 2015-01-30
 Naturvärdesinventering, Calluna AB, Västerås, 2016-10-31

Niklas Ljungberg
Tel: 021- 39 12 97
Postadress:
Stadshuset
Byggnadsnämnden
721 87 Västerås

E-post:
byggnadsnamnd@vasteras.se
Hemsida: www.vasteras.se
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PLANBESKRIVNING
SAMMANFATTNING
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa åtta stycken byggrätter för
småhusbebyggelse som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och strukturen. För att kunna
genomföra detaljplanen bör det bildas en gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening
tillsammans med de fem befintliga fastigheterna som redan är anslutna mot det kommunala VAnätet i den aktuella förbindelsepunkten. Befintligt elnät med luftledningar över vägar och mellan
fastigheter måste dras om för att möjliggöra nybyggnation.

Planområdets placering i Västerås stad

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa åtta stycken byggrätter för
småhusbebyggelse som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och strukturen.
Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
De äldsta skriftliga beläggen för Gotö by är från 1350-talet. Byn är dock äldre då det finns ett gravfält
i dess södra del som kan dateras till 600 – 1000-talet. Gotö by är ett exempel på en klungby som
karaktäriseras av att bebyggelsen inte är strikt reglerad utan fastigheterna och de olika byggnaderna
ligger grupperade kring en trevägskorsning.
Bebyggelsen i Gotö by är i huvudsak jordbruksbebyggelse från slutet av 1800-talet och i början av
1900-talet. Byggnaderna har en sammanhållen karaktär med egenskaperna stengrund, fasader av
faluröd locklistpanel eller slät panel, vita snickerier samt sadeltak klädda med tvåkupigt tegel eller
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plåt. Byggnaderna har olika storlek och utformning beroende på vilken funktion de har eller har haft.
Tomterna kring bostadshusen är stora och med i den centrala delen uppväxta träd. Vissa byggnader i
Gotö by har genomgått om- och tillbyggnader och byn har efter hand utökats med
bostadsbebyggelse. De sentida byggnader som tillkommit är underordnade byns lantliga prägel.
Byns struktur med byggnader spritt placerade kring en vägkorsning tillsammans med nämnda
karaktärsdrag är av kulturhistoriskt värde och ger möjligheter till förståelse av byns skeende som
jordbruksbygd i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet och företeelsen som klungby.
Viktiga åtgärder för att respektera kulturmiljön i området är att ny bebyggelse anpassas till den
befintliga bebyggelsen och strukturen. För att minska negativa effekter av exploateringen är det
viktigt att anpassa nya byggnader efter landskapet och topografin på platsen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planområdet inom ett område som i Västerås översiktsplan 2026 definieras som ”Utredningsområde
– fortsatt utbyggnad inom Johannisbergsområdet.” Planområdet ligger även inom ett område som i
Grönstrukturplan för Västerås tätort definieras som värdefulla gröna områden.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet ligger utanför sedan tidigare detaljplanelagt område.
Övriga berörda gällande program
Parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska tillämpas.
Planuppdrag
Fastighetsnämnden beslutade 2014-10-15 att hos byggnadsnämnden begära detaljplan för del av
Gotö 1:1. Göran och Per Fredriksson äger Gotö 1:1. Ny detaljplan är del av överenskommelse i
markbytesavtal daterat 2013-09-27. Upprättande av detaljplan i enlighet med avtal ska bekostas av
Västerås stad. Byggnadsnämnden beslutade 2016-08-27, § 142, att ge stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Gotö 1:1 m.fl. Barkarö.
Bostadsförsörjningsprogram
Enligt Bostadsförsörjning i Västerås, program m med riktlinjer 2014-2017 är målsättningen att antal
färdigställda lägenheter ska vara 1000 lägenheter/år. God uppväxt för barn och ungdomar ska särskilt
främjas. Bostadsbyggandet ska medverka till en attraktiv stad som möter en ökande befolkning på
ett hållbart sätt. Förtätning ska ske överallt i kommunen, även i serviceorterna. Balans ska råda på
bostadsmarknaden genom att rätt utbud möter efterfrågan.
Bedömning av miljöpåverkan
Länsstyrelsen har i yttrande 2015-08-14 tagit ställning till att detaljplanen inte ger en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och
bygglagen.
Vid behovsbedömningen har beaktats att den totala effekten av planen är relativt liten, genom att
projektets storlek och fysiska omfattning är begränsat till 8 byggrätter i anslutning till redan befintlig
bostadsbebyggelse. Planförslaget påverkar inte naturområde med skyddsstatus och bedöms inte
påverka några speciella särdrag i naturen eller på kulturarvet. Planens genomförande innebär inte att
risk för människors hälsa eller för miljön föreligger, eller till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
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PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
LÄGE OCH OMFATTNING
Det avsedda planområdet ligger ca 8 km sydväst om Västerås centrum i nära anslutning till Barkarö.
Planområdet är cirka 2,5 hektar stort och innefattar del av fastigheten Gotö 1:1 samt fastigheterna
Gotö 1:4 och Gotö 1:5.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Göran och Per Fredriksson äger fastigheterna Gotö 1:1 och Gotö 1:5. Lennart Fredriksson äger
fastigheten Gotö 1:4.

OMRÅDESSTRUKTUR
Förutsättningar
De äldsta skriftliga beläggen för Gotö by är från 1350-talet. Byn är dock äldre då det finns ett gravfält
i dess södra del som kan dateras till 600 – 1000-talet. Gotö by är ett exempel på en klungby som
karaktäriseras av att bebyggelsen inte är strikt reglerad utan fastigheterna och de olika byggnaderna
ligger grupperade kring en trevägskorsning.
Bebyggelsen i Gotö by är i huvudsak jordbruksbebyggelse från slutet av 1800-talet och i början av
1900-talet. Byggnaderna har en sammanhållen karaktär med egenskaperna stengrund, fasader av
faluröd locklistpanel eller slät panel, vita snickerier samt sadeltak klädda med tvåkupigt tegel eller
plåt. Byggnaderna har olika storlek och utformning beroende på vilken funktion de har eller har haft;
logar, ladugårdar, tvättstuga/ bod/magasin, före detta höns- och svinhus, snickarbod, smedja, före
detta arrendegård och före detta arbetarbostad/soldattorp. Det före detta soldattorpet är ditflyttat
från Rytternevägen och soldaten som bodde där hette Got. Ett av bostadshusen har tidigare varit
prästgård i Irsta och flyttades på 1870-talet till platsen då dåvarande bostadshus brunnit ned. I byn
finns även det om och tillbyggda före detta komministerbostället för Barkarö socken. Tomterna kring
bostadshusen är stora och med i den centrala delen uppväxta träd. Vissa byggnader i Gotö by har
genomgått om- och tillbyggnader och byn har efter hand utökats med bostadsbebyggelse. De sentida
byggnader som tillkommit är underordnade byns lantliga prägel.
Byns struktur med byggnader spritt placerade kring en vägkorsning tillsammans med nämnda
karaktärsdrag är av kulturhistoriskt värde och ger möjligheter till förståelse av byns skeende som
jordbruksbygd i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet och företeelsen som klungby.
Förändringar
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa åtta stycken byggrätter för
småhusbebyggelse som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och strukturen. De värden som
bedömts huvudsaklig för områdets karaktär har reglerats med planbestämmelser på plankartan.
Exempel på värden som reglerats är byggnaders proportioner, krav på fasad- och takutformning samt
möjlig placering och storlek på eventuella nya fastigheter och byggnader.
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LANDSKAPSVÄRDEN
Förutsättningar
Planområdet omgärdas av natur som i Västerås stads dokument Grönstrukturplan för Västerås tätort
definieras som värdefulla gröna områden. Miljön norr om planområdet består i huvudsak av
ädellövskog där trädskiktet är delvis tätt men blir glesare i söder och öster. Dominerande trädslag är
lönn eller ask och vegetationen är till stor del lundartad men trivial och med avigenväxningskaraktär.
Planområdet består till största del av gräsmattor eller tomtmark med inslag av ädellövträd. Från
landsvägen och in till ett av husen leder en liten björkallé.
Förändringar
En naturvärdesinventering har gjorts av Calluna AB, Västerås, 2016-10-31.
Inga fynd finns inrapporterade på Artportalen inom inventeringsområdet, men i omedelbar
anslutning till inventeringsområdet finns rapport om förekomst av mistel i en lind från 2004. Ett antal
fågelarter finns inrapporterade med fyndplats Gotö från år 2000 och framåt, men många av arterna
är knutna till öppen mark eller är typiska flyttfåglar som bara passerar södra Sverige på väg norrut.
För att minska negativa effekter av exploateringen är det viktigt att så långt möjligt bevara områden
med förhöjda naturvärden samt att i största möjliga mån arbeta in värdefulla naturmiljöer och
anpassa de nya byggnaderna efter landskapet och topografin på platsen. De partier som enligt
naturvärdesinventeringen har högst naturvärden kommer inte att planläggas och således fortsätta
nyttjas som de gör idag. Björkallén samt de enstaka ädellövträd som står inom planområdet skyddas i
detaljplanen med specifika planbestämmelser. Grävningar bör inte ske innanför ädellövträdens
droppzon.

LEK OCH REKREATION
Förutsättningar
Planområdet omgärdas av natur som i Västerås stads dokument Grönstrukturplan för Västerås tätort
definieras som värdefulla gröna områden. Goda möjligheter till lek och rekreation finns i dessa
naturområden. Varken inom planområdet eller i närområdet finns fysiskt planerade allmänna ytor för
lek och rekreation.
Förändringar
På grund av planområdets rurala läge och närhet till värdefulla naturområden planeras i detaljplan
inga specifika allmänna eller gemensamma ytor för lek och rekreation.

MARK OCH VEGETATION
Geoteknisk undersökning fordras och radonsäker grundläggning förutsätts.
Förorenad mark
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet eller dess närmaste omgivningar. Om misstanke
uppstår om förorenad mark i samband med exploatering måste arbetet avbrytas omedelbart och
anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med
exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.
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BEBYGGELSE
Bostäder
Förutsättningar
Gotö 1:1 är ett lantbruk med tillhörande huvudbyggnad och sidobyggnader. I anslutning till
planområdet har även två bostadsfastigheter styckats av från Göto 1:1.
Förändringar
Detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa ytterligare åtta stycken byggrätter för bostäder i
anslutning till den befintliga bebyggelsen.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Förutsättningar
I Barkarö, cirka 1 kilometer från planområdet, finns förskola och två skolor med förskoleklass till år 6.
Elever i årskurs 7-9 hänvisas till Nybyggeskolan på Råby. I Barkarö finns idag ingen kommersiell
service. En servicebutik finns i anslutning till Mälarcampingen.
Förändringar
Detaljplanen syftar inte till att tillskapa någon ny offentlig eller kommersiell service i området.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Förutsättningar
Del av Gotövägen är belägen inom planområdet, väghållare för vägen är Trafikverket. Befintliga
fastigheter nås från Gotövägen genom privata vägar. Parkering sker inom respektive fastighet.
Planområdet innefattar inget cykelstråk.
Förändringar
Nya fastigheter kommer att nås via Gotövägen eller genom gemensamhetsanläggningar som avser
vägändamål. En marginell ökning av trafikmängden på Gotövägen kan tänkas tillkomma till följd av
nybyggnation av åtta stycken nya bostäder.
Vid genomförande av detaljplanen ska utfart från Gotövägen via väg märkt som ”Allé” på plankartan
stängas för fordonstrafik. Ny utfart kan istället öppnas i planens nordöstra hörn som då via
gemensamhetanläggning för väg fungera som angöring för två av de nya fastigheterna. Planeras ny
utfart öppnas mot Gotövägen ska Trafikverket kontaktas. Av säkerhetsskäl tillåts ingen bebyggelse
närmre än åtta meter från Gotövägen. Denna zon är markerad som ”prickmark” det vill säga att
byggnad inte får uppföras där.
Parkeringsriktlinjer för Västerås stad ska följas vid nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler.
Riktlinjerna omfattar bil- och cykelparkeringar som förutsätts lösas inom respektive fastighet.
Planområdet utgörs till största del av kvartersmark och ny detaljplanen syftar således inte till att
tillgodose möjligheten att uppföra nya allmänna gång- och cykelvägnät.
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Kollektivtrafik
Förutsättningar
Den närmsta busshållsplatsen, Lötgatan ligger cirka 1,2 kilometer från planområdet.
Förändringar
Detaljplanen medför inga större förändringar av kollektivtrafikförsörjningen i området och de nya
bostäderna bedöms möjliggöra ett marginellt ökat resande till och från hållplatsen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Förutsättningar
Befintlig bebyggelse är anslutet till det kommunala va-nätet via gemensamhetsanläggning Gotö ga:4.
Från denna gemensamhetsanläggning har en del av fastigheterna egna ledningar som säkrats med
servitut.
Förändringar
Mälarenergi bedömer att det finns kapacitet i det kommunala VA-nätet för att ansluta åtta nya
fastigheter. Om åtta nya fastigheter ansluts, bör det bildas en gemensamhetsanläggning med en
samfällighetsförening tillsammans med de fem befintliga fastigheterna som redan är anslutna mot
det kommunala VA-nätet vid den aktuella förbindelsepunkten. Fortsättningsvis kommer den nya
samfällighetsföreningen att vara Mälarenergis kund. Samfälligheten får en gemensam faktura.
Fördelning av avgifter inom samfälligheten samt eventuell undermätning ansvarar samfälligheten för.
Ett nytt avtal bör skrivas med samfälligheten gällande anslutning mot det kommunala VA-nätet.
Samtidigt upphör de befintliga enskilda avtalen att gälla.
En mätarbrunn ska i sådana fall anläggas i direkt anslutning till förbindelsepunkten mot det
kommunala VA-nätet. Mälarenergis anvisningar för mätarbrunnen ska följas. Mätarbrunnen samt
anläggande av mätarbrunnen bekostas av samfälligheten. Vattenmätarna till mätarbrunnen
tillhandahålls av Mälarenergi. Eventuella undermätare bekostas av
samfällighetsföreningen/delägande fastigheterna.
Dagvatten
Förutsättningar
Ett område på 5,2 hektar skog, åker- och gårdsmark avvattnas ner till planområdet, dagvatten från
planområdet rinner vidare sydväst och leds i diken fram till Asköbäcken.
Förändringar
Dagvattenpolicyn eftersträvar att alla nya detaljplaner ska fördröja dagvattnet liknande naturmark
med en avrinning av ca 15 l/s, för ett tio-års regn.
För att likna ett naturligt flöde från området behöver 42 l/s, ha fördröjas inne på de nya tomterna.
För att fördröja ett 10-minuters regn behövs det en fördröjningsvolym på 25 m3/ha. Föreslagna
åtgärder för att uppnå dessa krav är att takvattnet och vatten från övriga hårdgjorda ytor bör ledas
ut på grönytor infiltreras i marken. Leds dagvattnet ner i en ledning måste det ledas till ett
fördröjningsmagasin på fastigheten. Dagvatten från körytor bör ledas ut på grönytor eller vägdiken.
Vid ett extremregn kommer det att komma dagvatten från berget norr om planområdet, detta vatten
kommer att behöva ledas förbi tomterna i väst utan att det skadar byggnaderna. En lösning är ett
avskärande dike norr om tomterna som leder vattnet förbi och ner till vägdiket. Det är även lämpligt
att låta dagvattnet rinna längs vägarna och att vägarna vid extremregn kan få svämmas över. Färdigt
golv ska vara minst 0,2 m över angränsande väg.
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Uppvärmning
Förutsättningar
Fjärrvärme finns inte i området.
Förändringar
Västerås stad har som mål att nya byggnader uppförs enligt principerna för lågenergihus. Allmänna
krav på energiförbrukning som framgår av Boverkets byggregler, BBR, gäller. Det är dock viktigt att vi
successivt minskar användningen av el för uppvärmning. Västerås stad har därför som mål att nya
byggnader ska uppföras enligt principerna för lågenergihus. Detta gäller även för tillbyggnader och
vid ombyggnation.
El och tele
Förutsättningar
El och tele finns i området.
Förändringar
Befintlig nätstation i området bedöms klara tillkommande last från åtta småhus. Befintligt elnät med
luftledningar över vägar och mellan fastigheter måste dras om för att möjliggöra nybyggnation.
Kostnader för flytt och ombyggnation av befintligt elnät relaterat till exploatering bekostas av
exploatör. Ska det göras förändringar på befintliga kablar ska Mälarenergi Elnät AB kontaktas.
Ska det göras förändringar på befintliga tele-ledningar ska Skanova kontaktas, eventuella
flyttkostnader bekostas av byggherren.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Västerås stads lokala renhållningsordning. Organiskt avfall och restavfall ska
sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande och bör dimensioneras för utsortering av
förpackningsavfall och tidningspapper.

RESURSHUSHÅLLNING, ÅTERANVÄNDNING
Planområdet ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och innebär att den redan ianspråktagna
marken för bostadsändamål förtätas ytterligare i direkt anslutning till denna.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet, trygghet
Förutsättningar
På grund av sitt rurala läge bedöms planområdet ha sämre tillgänglighet för funktionshindrade då
bristen av kollektivtrafiksförsörjning gör området relativt bilberoende. Planområdet bedöms inte
utgöra någon särskilt otrygg miljö.
Förändringar
Till följd av planområdets begränsande omfattning av nya bostäder bedöms en utbyggd av
kollektivtrafiksförsörjning inte ekonomiskt försvarbar i nuläget.
Bebyggelsens utformning ska säkerhetsställa en god tillgänglighet till husens entréer, friytor och
gång- och cykelvägar enligt gällande lagstiftning.
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Djurhållning
Förutsättningar
Planområdet ligger intill verksamheter med djurhållning. De planerade tomterna ligger som närmast
cirka 80 meter från en stallbyggnad på fastigheten Gotö 2:4 där cirka 10 hästar hålls på lösdrift. På
Gotö 1:1 hålls cirka 25 kor på lösdrift. Avstånd från ligghall och gödselhantering till närmsta
planerade tomt är cirka 120 m. Utifrån förhållandena på platsen med förhärskande vindriktning från
tomterna mot stallet, terrängförhållanden, avskärmande byggnader, tät vegetation mellan stallet och
de planerade tomterna och områdets lantliga karaktär bedöms den nuvarande djurhållningen inte
innebära hinder för planerad bebyggelse.
Förändringar
Om störningar skulle uppstå kan åtgärder behöva göras för att minska dem. Möjligheterna till
utökning av verksamheterna och användningen av ytor närmast de planerade tomterna kan komma
att begränsas.
Buller
ÅF Infrastructure AB utredde och beskrev Johannisbergs flygplats flygbullerpåverkan 2010-11-10 och
resultatet redovisades i rapport 559124 ”Johannisbergs flygplats, Västerås. Flygbullerutredning”.

I takt med nya detaljplaneuppdrag önskade Västerås stad ett förtydligande vad gäller dagens
bullersituation med hänsyn till blivande bostadsbebyggelse i del av Gotö 1:1 och Barkaröby 8:4 samt
med avseende på den nya förordningen om trafikbuller SFS 2015:216. Utredningen utfördes även
denna gång av ÅF Infrastructure AB och presenterades i deras rapport ”Johannisbergs flygplats,
komplettering av flygbullerutredning”, 2015-10-06.
Kompletteringen visar att beräkningsresultaten fortfarande är aktuella, då trafikmängden inte
förändrats avsevärt sedan 2010. Det är den maximala ljudnivån som är dimensionerande eftersom
antalet årliga flygrörelser är låga och FBN låg. Bedömningsgrunderna är dock andra idag jämfört
med år 2010 då SFS 2015:216 anger hur många gånger maximal ljudnivå över 70 dBA bör tillåtas.
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Av rapporten framgår att rekommendationerna vad gäller antalet gånger maximal ljudnivå 70 dBA
inte bör överskridas uppfylls för årsmedeldygn (årsmedelvärdet för Johannisberg är 15 ggr/dygn,
rekommendationen 16 ggr/dygn).
Det påpekas i rapporten att aktiviteterna på Johannisbergs flygplats pågår som intensivast under
perioden mars-oktober då ca 70 % av de årliga starterna på flygplatsen sker. Detta innebär i
praktiken att antalet flygpassager mellan klockan 06.00 och 22.00 helger med ljudnivån över 70 dBA
kommer att vara 29 stycken, vilket överskrider riktvärden enligt SFS 2015:216 om att 70 dBA maximal
ljudnivå inte bör överskidas mer än 16 gånger för perioden.
Kommunens bedömning är att det, utifrån vad som framkommit i flygbullerutredningen och den
kompletterande flygbullerutredningen, går att uppföra bostadsbebyggelse inom planområdet
eftersom antalet årliga flygrörelser är låga och FBN låg. SFS 2015:216 rekommendationer vad gäller
antalet gånger maximal ljudnivå 70 dBA inte bör överskridas uppfylls för årsmedeldygn för
Johannisbergs flygplats. Enligt Västerås översiktsplan 2026 ska flygplatsen på sikt avvecklas.
Olycksrisker
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller utanför
planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde, således finns
inga riskkällor utanför planområdet som kan påverka människor och miljö inom planområdet.
Skyddsanordningar, skyddszoner
Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas.
Förutsättningar och räddningsgripande
Framkörningstider:
Planen föreslår åtta stycke tomter för småhusbebyggelse. Detta klassas som Grupp D-bebyggelse
enligt aktuellt handlingsprogram för räddningstjänst. Räddningsstyrkans framkörningstid får därmed
inte överskrida 20 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte.
Brandvattenförsörjning:
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandposter med en
kapacitet på 600 l/min samt med ett maximalt avstånd på 150 meter mellan brandposter. I dessa
typer av områden kan även så kallat alternativt brandvattensystem tillämpas. Detta system är
baserat på skytteltrafik med räddningstjänstens tankfordon, och att en brandpost med en kapacitet
på minst 900 l/min finns inom 1000 meter från området.
Närmsta befintliga brandpost (VBP 1690) ligger längs Götövägen, cirka 500 meter sydost om
planområdet. Brandposten har en kapacitet som överstiger 900 l/min. Det finns därmed brandpost
inom 1000 meter med tillräcklig kapacitet för att alternativt brandvattensystem ska kunna tillämpas i
planområdet. Ingen ytterligare brandpost är därmed nödvändig.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MILJÖBEDÖMNING
Länsstyrelsen har i yttrande 2015-08-14 tagit ställning till att detaljplanen inte ger en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, har därför ej upprättats i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen.

HÅLLBARHETSFYRAN
Hållbarhetsfyran är stadsbyggnadsförvaltningens riktningsanalys för detaljplanearbetet. Analysen
visar om vi går mot en ökad social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet vid den föreslagna
planläggningen. Bedömningen redovisas i nedanstående diagram med kommentarer.
EKOLOGISK

EKONOMISK

SOCIAL

KULTURELL
NOLLALTERNATIVET

PLANFÖRSLAGET

Diagram som illustrerar de, ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella hållbarheten i planförslaget

Samlad bedömning
Detaljplanens ringa omfattning att tillskapa åtta stycken nya byggrätter medför ett lågt utslag på
Hållbarhetsfyrans tabellunderlag i jämförelse mot nollalternativet som bedöms vara att inga nya
byggrätter tillåts i området.
Miljöbelastningen från biltrafik blir större än vid en mer stadsnära bebyggelse men Barkarö kan på
gång-/cykelavstånd erbjuda skola, föreningsliv, idrottsplats, motionsspår med mera. Avståndet till
livsmedelsbutik och kommersiell service är långt, men underlaget till service stärks i och med att fler
bostäder tillkommer i närheten av Barkarö. Befintlig infrastruktur kan mer effektivt nyttjas till följd av
fler bostäder i området.
Det finns inga större hälsorisker och tillgången till friytor och natur är god. Landskapsbilden påverkas
till viss del av ny bebyggelse och kan medverka till att det kan bli svårare att läsa ut områdets
jordbrukshistoria.
Detaljplanen tillgodoser en del av bostadsförsörjningen och den efterfrågan på småhus som finns i
Västerås. De resurser som finns i Barkarö i form av infrastruktur och skolor kan nyttjas.
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MILJÖKVALITETSNORMER
Utomhusluft
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen,
partiklar (PM10 och PM2,5), utifrån de förutsättningar som gäller idag. Enligt Västerås stads
handlingsplan för utomhusluft (antagen 2013) ska samtliga ämnen som redovisas i handlingsplanen
och som har tröskelvärden vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020. Genomförandet
av planen bör inte medföra att de gränsvärden som satts i Västerås handlingsplan för utomhusluft
överskrids, utifrån de förutsättningar som gäller idag.
Vattenförekomster
Genomförandet av planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster överskrids, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt
grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta förutsätter att området är fritt från
markföroreningar och att lämpliga åtgärder för rening av vägdagvatten genomförs.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATIONSFRÅGOR
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag då planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande. Ansvaret för anpassning till befintliga gator
och ledningsnät åvilar fastighetsägaren, precis som ansvar för alla åtgärder på kvartersmark.
Utförande och standard ska följa stadens standard.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Möjligheter finns att förändra fastighetsindelningen exempelvis genom avstyckning av villatomter
eller genom fastighetsreglering för att enbart överföra mark till en annan redan befintlig fastighet.
Del av samfälld väg Gotö s:5 som är belägen inom kvartersmark överförs genom fastighetsreglering
till intilliggande eller nybildad fastighet. Fastighetsbestämning kan behövas vid bildande av
bostadsfastigheter som ska få gemensam gräns med Gotö 2:4, Gotö s:1 eller Gotö s:5. Det kan om
möjligt vara lämpligt med så kallad skaftväg i stället för servitut om enbart en fastighet ska nyttja
vägen. Byggnad över ny fastighetsgräns måste rivas innan avstyckning kan ske. Ansökan om
lantmäteriförrättning görs till lantmäterimyndigheten i Västerås stad av berörda fastighetsägare.
Ansökningen handläggs lämpligtvis i samband med andra lantmäteriåtgärder som kan behövas.
Gemensamhetsanläggning och servitut
Eventuellt kan nybildning av servitut för väg behövas fram till allmän väg eller
gemensamhetsanläggning för nybildade bostadsfastigheter. Detaljplanen möjliggör även att det inom
kvartersmark kan inrättas gemensamhetsanläggning för väg för utfart till allmän väg.
För att möjliggöra påkoppling av nya fastigheter till gemensamhetsanläggningen Gotö ga:4 behöver
denna omprövas för att i direkt anslutning till förbindelsepunkten till det kommunala va-nätet även
bestå av mätarbrunn för vattenmätare. Mälarenergis anvisningar för mätarbrunnen ska följas. Det är
också möjligt att lägga till undermätare i gemensamhetsanläggningen samt tillföra andelstal för nya
fastigheter. Eventuellt kan nya sträckor för vatten- och avloppsledningar inkluderas i gemensamhetsanläggningen i stället för att bilda servitut eller bilda ny gemensamhetsanläggning för dessa.
Bildande och omprövning av gemensamhetsanläggning prövas vid anläggningsförrättning som
handläggs av lantmäterimyndigheten i Västerås stad efter ansökan från fastighetsägare som ska ingå
eller ingår i gemensamhetsanläggningen. Vid anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och underhåll.
Bildande av samfällighetsförening bör ske för förvaltning av Gotö ga:4. Detta eftersom Mälarenergi
AB önskar att få en juridisk person som avtalspart för den gemensamma vattenanslutningen.
Ansökan görs till Lantmäterimyndigheten i Västerås stad av minst en av de fastighetsägare som ingår
i gemensamhetsanläggningen.
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KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE
Gotö 1:1. Möjlighet finns för byggrätt för ytterligare sex stycken huvudbyggnader som kan bilda egna
fastigheter. Utfartsförbud tillkommer från väg 535. Se även ovan, stycket ”Gemsamhetsläggning och
servitut”. Allmän platsmark för väg skapas, se stycket ”Fastighetsbildning” ovan.
Gotö 1:4. Möjlighet finns för byggrätt för ytterligare två stycken huvudbyggnader som kan bilda egna
fastigheter. Se även ovan, stycket ”Gemsamhetsläggning och servitut”.
Gotö 1:5. Se ovan, stycket ”Gemsamhetsläggning och servitut”.
Gotö s:1, s:5 (samfällda diken och vägar). Allmän platsmark på plankartan kan överföras till
kommunägd fastighet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Byggherren ansvarar för och bekostar projektering av utförande av byggnader, gemensamma ytor,
ledningar och andra anläggningar och åtgärder som är nödvändiga för exploateringens
genomförande. Ska det göras förändringar på befintliga kablar ska Skanova kontaktas. Eventuella
flyttkostnader av befintliga ledningar och kablar bekostas av byggherren.
Fastighetsägarna svarar för samtliga kostnader lantmäteriåtgärder, även för fastighetsregleringar
som berör av fastigheter ägda av Västerås stad.
Eventuell samfällighetsförening för VA kommer att vara Mälarenergis kund. Samfälligheten får en
gemensam faktura. Fördelning av avgifter inom samfälligheten samt eventuell undermätning
ansvarar samfälligheten för. Mätarbrunn samt anläggande av mätarbrunn bekostas av
samfälligheten. Eventuella undermätare bekostas av samfällighetsföreningen.

TEKNISKA FRÅGOR
Grundläggning, inklusive pålning för nya byggnader, ska ske på sådant sätt att skador eller sättningar
på intilliggande fastigheter inte uppstår. Byggprocesser ska ske på sådant sätt att intilliggande markoch vattenområden inte negativt påverkas, varken under eller efter åtgärden.
Befintligt elnät med luftledningar över vägar och mellan fastigheter måste dras om för att möjliggöra
nybyggnation. Projektering av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, samt kablar för el och
kommunikation, ska ske i samråd mellan byggherrar, Tekniska kontoret, Mälarenergi AB och
eventuella övriga ledningsägare.
Mälarenergi bedömer att det finns kapacitet i det kommunala VA-nätet för att ansluta åtta nya
fastigheter. Om åtta nya fastigheter ansluts, bör det bildas en gemensamhetsanläggning med
samfällighetsförening tillsammans med de fem befintliga fastigheterna som redan är anslutna mot
det kommunala VA-nätet i den aktuella förbindelsepunkten. En mätarbrunn ska i sådana fall anläggas
i direkt anslutning till förbindelsepunkten mot det kommunala VA-nätet. Mälarenergis anvisningar
för mätarbrunnen ska följas. Vattenmätarna för mätarbrunnen tillhandahålls av Mälarenergi.
Befintligt elnät med luftledningar över vägar och mellan fastigheter måste dras om för att möjliggöra
nybyggnation.
Vid genomförande av detaljplanen ska utfart från Gotövägen via väg märkt som ”Allé” på plankartan
stängas för fordonstrafik. Ny utfart kan istället öppnas i planens nordöstra hörn som då via
gemensamhetanläggning fungera som angöring för två av de nya fastigheterna. Samråd ska ske med
Trafikverket när/om åtgärd som påverkar deras vägar planeras.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättas av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med fastighetsägare,
Mälarenergi, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kommunala lantmäterimyndigheten, Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, Kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen och Sociala nämndens förvaltning
samt Barn- och utbildningsförvaltningen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Niklas Ljungberg
Planarkitekt
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